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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

204. 890L/12

Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes grozījumu

1. pants. Ar šo likumu tiek apstiprināts Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes sapulcē
2017. gada 30. oktobrī pieņemtais Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes grozījums.
2. pants. Līdz ar likumu izsludināms Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes grozījums.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 13. septembrī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 18. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 18.09.2018., Nr. 185.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

205. 891L/12

Grozījumi likumā “Par tiesu varu”

Izdarīt likumā “Par tiesu varu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,
1993, 1. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13. nr.; 1995, 10.,
22. nr.; 1996, 3., 13. nr.; 1997, 5., 21. nr.; 1998, 22., 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2001, 24. nr.; 2002, 23. nr.;
2003, 14. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 8., 20. nr.; 2006, 7., 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 10., 24. nr.; 2009,
2., 12., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 99., 206. nr.; 2011, 99., 120. nr.; 2013, 128.,
201. nr.; 2014, 228. nr.; 2015, 97., 122. nr.; 2018, 20. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 33. panta trešo daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:
“10) saskaņā ar apgabaltiesas priekšsēdētāja lēmumu norīko tiesnesi, kurš lems par
akceptu saglabājamo datu iegūšanai no elektronisko sakaru komersantiem saskaņā
ar Operatīvās darbības likumu.”
2. Papildināt 40. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Apgabaltiesas priekšsēdētājs attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā nosaka rajona
(pilsētas) tiesu, kurā norīkojams tiesnesis, kurš lems par akceptu saglabājamo datu iegūšanai no
elektronisko sakaru komersantiem saskaņā ar Operatīvās darbības likumu.”
3. Papildināt 94.4 panta pirmo daļu pēc vārdiem “Ja tiesnesis profesionālās darbības
novērtēšanā” ar vārdiem “vai profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanā gadījumos, kad
ārpuskārtas novērtēšana veikta, pamatojoties uz tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu”.
4. Izteikt 94.5 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu veic šajā likumā noteiktajos
gadījumos, lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu, kā arī pamatojoties uz tiesnešu
disciplinārkolēģijas lēmumu saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu.”

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 94. punktu šādā redakcijā:
“94. Šā likuma 33. panta trešās daļas 10. punkts un 40. panta piektā daļa stājas spēkā 2020. gada
1. janvārī.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 6. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 21. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.09.2018., Nr. 188.
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 18 • 2018. gada 27. septembrī
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

206. 892L/12

Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā

Izdarīt Latvijas valsts karoga likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 182. nr.; 2012, 181. nr.; 2018,
90. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“VIII nodaļa. Nobeiguma noteikumi”.
2. Izteikt 20. un 21. pantu šādā redakcijā:
“20. pants. Atbildība par Latvijas valsts karoga lietošanas noteikumu pārkāpšanu
(1) Par Latvijas valsts karoga zaimošanu vai klajas necieņas izrādīšanu pret to vainīgās
personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.
(2) Par Latvijas valsts karoga zaimošanu vai klajas necieņas izrādīšanu pret to uzskatāmas
arī darbības, kas vērstas pret dekoratīvos nolūkos lietotu Latvijas valsts karogu vai Latvijas valsts
karoga attēlu.
(3) Par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtības pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie
likumā noteiktās atbildības.
(4) Par lietošanas kārtības pārkāpšanu uzskatāmas arī atkāpes no normatīvajos aktos noteiktā
Latvijas valsts karoga platuma, garuma, krāsu toņiem vai sarkanbaltsarkano svītru attiecības.
21. pants. Atzinums par Latvijas valsts karoga, dekoratīvos nolūkos lietota Latvijas valsts
karoga vai Latvijas valsts karoga attēla atbilstību normatīvo aktu prasībām
(1) Valsts iestādēm atbilstoši to kompetencei ir tiesības prasīt Valsts heraldikas komisijai
atzinumu par Latvijas valsts karoga, dekoratīvos nolūkos lietota Latvijas valsts karoga vai Latvijas
valsts karoga attēla atbilstību normatīvo aktu prasībām.
(2) Valsts heraldikas komisija sniedz atzinumu par Latvijas valsts karoga, dekoratīvos nolūkos
lietota Latvijas valsts karoga vai Latvijas valsts karoga attēla atbilstību normatīvo aktu prasībām, ja
to pieprasa saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem.
(3) Valsts heraldikas komisija nesniedz atzinumu par tirgum paredzēta Latvijas valsts karoga
atbilstību šā likuma un Ministru kabineta noteiktajām prasībām.”
3. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:
“21.1 pants. Latvijas valsts karoga izgatavošana un tā izplatīšanas uzraudzība
(1) Latvijas valsts karogu izgatavo, ievērojot šā likuma un uz šā likuma pamata izdotu Ministru
kabineta noteikumu prasības.
(2) Aizliegts izplatīt tirgū Latvijas valsts karogu, kas neatbilst šā likuma un uz šā likuma
pamata izdotu Ministru kabineta noteikumu prasībām.
(3) Izplatīšanai tirgū paredzēta no auduma izgatavota Latvijas valsts karoga atbilstību šā
likuma un uz šā likuma pamata izdotu Ministru kabineta noteikumu prasībām uzrauga Patērētāju
tiesību aizsardzības centrs.
(4) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs aizliegt šā likuma un uz šā likuma pamata
izdotu Ministru kabineta noteikumu prasībām neatbilstoša no auduma izgatavota Latvijas valsts
karoga izplatīšanu tirgū un pieprasīt tā izņemšanu no tirgus, pieņemot par to attiecīgu lēmumu.
Lēmums ir spēkā no tā pieņemšanas brīža, un šādu lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
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(5) Kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs novērtē Latvijas valsts karoga atbilstību
šā likuma un uz šā likuma pamata izdotu Ministru kabineta noteikumu prasībām, tostarp veic
pārbaudei nepieciešamo paraugu izņemšanu, ekspertīžu organizēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek
segti ar ekspertīzes veikšanu saistītie izdevumi, nosaka Ministru kabinets.
(6) Šā panta otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas noteikumi attiecināmi arī uz Latvijas valsts
karoga vimpeļa izplatīšanas tirgū uzraudzību.”
4. 22. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) Latvijas valsts karoga auduma krāsu toņu kodus, auduma biezumu, virsmas blīvumu,
krāsnoturību un citus Latvijas valsts karoga izgatavošanas tehniskos parametrus;”;
papildināt pirmo daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:
“11) Latvijas valsts karoga vimpeļa izgatavošanas prasības, kā arī Latvijas valsts karoga
attēla toņus atbilstoši materiālam un tehnikai;
2
1 ) Latvijas valsts karoga sēru noformējumam nepieciešamās sēru lentes auduma krāsas
toņa kodu un citus tehniskos parametrus;”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Izstrādājot šā panta pirmās daļas 1., 1.1 un 1.2 punktā minētos noteikumus, Ministru
kabinets ņem vērā Valsts heraldikas komisijas atzinumu.”
5. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. septembrim izdod šā likuma 21.1 panta
piektajā daļā un 22. panta pirmajā daļā (par Latvijas valsts karoga, Latvijas valsts karoga vimpeļa,
Latvijas valsts karoga attēla un karoga sēru lentes izgatavošanas prasībām) paredzētos noteikumus.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. oktobrī.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 6. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 21. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.09.2018., Nr. 188.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

207. 893L/12

Grozījumi Valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības likumā

Izdarīt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 178. nr.;
2011, 93., 132. nr.; 2012, 75. nr.; 2015, 251. nr.; 2017, 36. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 3. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 8. punktā minētajām fiziskajām personām
ir tiesības pieprasīt juridisko palīdzību lietu kategorijās atbilstoši Civilprocesa likuma 82.1 pantā
paredzētajiem tiesību uz pārstāvību izņēmumiem, ja šo personu ienākumi nepārsniedz valstī
noteikto minimālās mēnešalgas apmēru, īpašuma stāvoklis ir atbilstošs juridiskās palīdzības
piešķiršanai un tās ir samaksājušas iemaksu par juridiskās palīdzības saņemšanu. Ministru kabinets
nosaka, kādos gadījumos šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 8. punktā minēto personu
īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis uzskatāms par atbilstošu juridiskās palīdzības piešķiršanai
minētajās lietu kategorijās un šo personu izvērtēšanas kārtību.”
2. Papildināt 5. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Šā likuma 3. panta 2.1 daļā noteiktajā gadījumā persona veic iemaksu Juridiskās palīdzības
administrācijas pamatbudžeta kontā par juridiskās palīdzības saņemšanu. Iemaksas par juridiskās
palīdzības saņemšanu apmēru un tās samaksas un atmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”
3. 6. pantā:
papildināt 8. un 9. punktu ar vārdiem “izņemot gadījumu, kad juridiskās palīdzības sniegšana
ir nepieciešama Satversmes tiesas procesā”;
papildināt pantu ar 18. punktu šādā redakcijā:
“18) personai nav iestājušies šā likuma 9.1 panta pirmajā daļā noteiktie juridiskās
palīdzības saņemšanas nosacījumi.”
4. Papildināt 8. panta 1. punktu ar vārdiem “un administrēt personu iemaksas juridiskās
palīdzības saņemšanai”.
5. Papildināt likumu ar III1 nodaļu šādā redakcijā:
“III1 nodaļa
Juridiskā palīdzība Satversmes tiesas procesā
1
9. pants. Juridiskās palīdzības sniegšana Satversmes tiesas procesā
(l) Valsts nodrošina juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā personai, pēc kuras
konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu,
kā šā lēmuma vienīgo pamatu norādot juridiskā pamatojuma neesību vai tā acīmredzamu
nepietiekamību prasījuma apmierināšanai.
(2) Iesniegumu par juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā persona var iesniegt ne
vēlāk kā divus mēnešus pirms konstitucionālās sūdzības iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.
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9.2 pants. Juridiskās palīdzības veidi Satversmes tiesas procesā
Satversmes tiesas procesā valsts nodrošina:
l) juridiskās konsultācijas;
2) procesuālo dokumentu sagatavošanu;
3) juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē.”
6. Aizstāt 22. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus “īpašo situāciju, vai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izdoto dokumentu (izziņu), kas apliecina personas atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas personas statusam” ar vārdiem “atbilstību juridiskās palīdzības saņemšanai”.
7. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:
“23.1 pants. Kārtība, kādā izskata iesniegumu par juridisko palīdzību lietās, kurās
pārstāvis, skatot lietu pēc būtības, var būt tikai advokāts
(1) Juridiskās palīdzības administrācija mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums
par juridisko palīdzību vai iesniegums par turpmāko juridisko palīdzību, ja persona to pieprasa šā
likuma 3. panta 2.1 daļā minētajā gadījumā, izvērtē juridiskās palīdzības sniegšanas nepieciešamību
un apjomu un pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
(2) Ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatē, ka lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama
papildu informācija, tā 14 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieprasa papildu informāciju
juridiskās palīdzības pieprasītājam un, ja nepieciešams, juridiskās palīdzības sniedzējam, valsts un
pašvaldību iestādēm un informē par to juridiskās palīdzības pieprasītāju.
(3) Juridiskās palīdzības administrācija lēmumā par juridiskās palīdzības piešķiršanu norāda
piešķirtās juridiskās palīdzības apjomu un laiku, līdz kuram jāveic iemaksa par juridiskās palīdzības
saņemšanu.
(4) Ja iemaksa par juridiskās palīdzības saņemšanu ir saņemta, Juridiskās palīdzības
administrācija septiņu dienu laikā sagatavo norīkojumu juridiskās palīdzības sniedzējam. Ja
iemaksa par juridiskās palīdzības saņemšanu netiek saņemta, Juridiskās palīdzības administrācija
pieņem lēmumu par piešķirtās juridiskās palīdzības pārtraukšanu atbilstoši šā likuma 33. panta
septītajā daļā noteiktajam.
(5) Iesnieguma izskatīšanā piemēro šā likuma 23. panta trešās, ceturtās, piektās, septītās un
astotās daļas nosacījumus.”
8. Izslēgt 26. panta otrajā daļā vārdu “Senāta”.
9. Papildināt 33. panta septīto daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:
“8) persona nav samaksājusi iemaksu par juridiskās palīdzības saņemšanu šajā likumā
noteiktajā gadījumā un kārtībā.”
10. 35. pantā:
aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus “34. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā” ar skaitli
un vārdu “34. pantā”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Lēmumā par to izdevumu samaksu, kuri saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu,
Juridiskās palīdzības administrācija norāda atmaksājamo izdevumu summu un valsts budžeta
kontu, kurā tā ieskaitāma, kā arī brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi.”;
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izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja persona šā panta pirmajā daļā noteikto lēmumu neizpilda un labprātīgi nesamaksā
ar juridisko palīdzību saistītos izdevumus, Juridiskās palīdzības administrācija lēmumu par to
izdevumu samaksu, kuri saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu, nodod piespiedu izpildei
zvērinātam tiesu izpildītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja atmaksājamo
izdevumu summas samaksa tiek sadalīta termiņos, par labprātīgas izpildes termiņu uzskatāms
atmaksas beigu datums vai kārtējā maksājuma neizpildes datums atbilstoši atmaksas grafikam.”

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 6. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 21. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.09.2018., Nr. 188.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

208. 894L/12

Grozījumi likumā
“Par valsts kompensāciju cietušajiem”

Izdarīt likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 13. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis,
2009, 194. nr.; 2012, 189. nr.; 2014, 119. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.1 pantu šādā redakcijā:
“3.1 pants. Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju
(1) Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju ir:
1) cietušajam, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts
kompensāciju, vai līdz lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildei nav
paziņojis Juridiskās palīdzības administrācijai par izmaiņām valsts kompensācijas
pieprasījumā minētajās ziņās, kas attiecas uz saņemto kompensāciju par nodarīto
kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas;
2) noziedzīga nodarījuma izdarītājam, kurš atzīts par vainīgu, pamatojoties uz
notiesājošu spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, vai pret kuru
kriminālprocess izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ.
(2) Ja valsts kompensācija izmaksāta nepilngadīgam cietušajam, šā panta pirmās daļas
1. punktā minētajā gadījumā pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts
kompensāciju ir cietušā pārstāvim, kas realizējis nepilngadīgā tiesības uz valsts kompensāciju,
izņemot gadījumus, kad tas ir šo personu amata pienākums.
(3) Ja šā panta pirmās daļas 2. punktā minētā persona ir nepilngadīga, tā cietušajam izmaksāto
valsts kompensāciju atmaksā subsidiāri ar vecākiem vai personām, kuras viņus aizstāj, izņemot
gadījumus, kad tas ir šo personu amata pienākums.”
2. Izslēgt 4. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus “kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai
saņemtu valsts kompensāciju”.
3. Aizstāt 6. panta otrajā daļā vārdus “regresa prasībām” ar vārdiem “izmaksātās valsts
kompensācijas piedziņu”.
4. Izteikt 7. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Kompensācija tiek izmaksāta:
1) 100 procentu apmērā, ja iestājusies personas nāve;
2) 90 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai noziedzīgs
nodarījums kvalificēts kā izvarošana vai seksuāla vardarbība, vai aizskarta
nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, vai cietušais ir cilvēku
tirdzniecības upuris;
3) 70 procentu apmērā, ja nepilngadīgam cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas
bojājumi vai nepilngadīgais cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai
C hepatītu;
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4)

50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi vai
aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, vai cietušais inficēts ar
cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu, izņemot šīs daļas 2. un 3. punktā
minētos gadījumus.”

5. Aizstāt 8. panta trešajā daļā vārdus “dokumenta kopiju” ar vārdiem “dokumentu vai
informē, kuram zvērinātam tiesu izpildītājam tas iesniegts piespiedu izpildei”.
6. Aizstāt 9. pantā vārdu “gada” ar vārdiem “triju gadu”.
7. 10. pantā:
izslēgt piektajā daļā vārdus “uz kura pamata valsts kompensācija jau izmaksāta”;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas pieprasījumu atstāj bez
izskatīšanas, ja:
1) cietušais rakstveidā atsauc valsts kompensācijas pieprasījumu;
2) cietušais, kas iesniedzis valsts kompensācijas pieprasījumu, ir miris.”
8. 11. pantā:
aizstāt trešajā daļā vārdu “bankas” ar vārdu “norēķinu”;
izslēgt trešās daļas otro teikumu;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensāciju neizmaksā un nenodrošina
pieņemtā lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildi, ja:
1) cietušais rakstveidā atsakās no valsts kompensācijas saņemšanas;
2) cietušais, kas iesniedzis valsts kompensācijas pieprasījumu, ir miris.”
9. izteikt 13. pantu šādā redakcijā:
“13. pants. Izmaiņas sniegtajās ziņās
Ja notikušas izmaiņas valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, tostarp par saņemto
kompensāciju no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas, cietušajam līdz
lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildei ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā
nākamajā darbdienā pēc tam, kad viņš uzzinājis par izmaiņām, paziņot par to Juridiskās palīdzības
administrācijai.”
10. Izteikt 18. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Pēc valsts kompensācijas pieprasījuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas
Juridiskās palīdzības administrācija tos pārtulko un septiņu dienu laikā noformē valsts
kompensācijas pieprasījumu atbilstoši konkrētās Eiropas Savienības dalībvalsts noteiktajam
kompensācijas pieprasījumam, un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās
Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.”
11. 19. pantā:
izslēgt 3. punktā vārdus “ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts
kompensāciju”;
aizstāt 5. punktā vārdu “gada” ar vārdiem “piecu gadu”.
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12. 20. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja konstatēts, ka cietušais apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts
kompensāciju, vai līdz lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildei nav paziņojis
Juridiskās palīdzības administrācijai par izmaiņām valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās
ziņās, kas attiecas uz saņemto kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma
izdarītāja vai viņa vietā no citas personas, Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par
izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu un paziņo to cietušajam.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja cietušais šā panta pirmajā daļā noteikto lēmumu labprātīgi neizpilda 10 dienu laikā
pēc tam, kad saņēmis brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi, un neatmaksā saņemto valsts
kompensāciju, Juridiskās palīdzības administrācija lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas
piedziņu nodod piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā. Ja atmaksājamā valsts kompensācijas summa sadalīta daļās, par labprātīgas
izpildes termiņu uzskatāms atmaksas beigu datums vai kārtējā maksājuma neizpildes datums
atbilstoši atmaksas grafikam.”;
papildināt piekto daļu pēc vārda “piedziņu” ar vārdu “piespiedu”.
13. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:
“21. pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa no noziedzīga nodarījuma izdarītāja
(1) Ja cietušajam valsts kompensācija izmaksāta nepabeigtā kriminālprocesā un nav uzsākta
tiesas izmeklēšana pirmās instances tiesā, pieteikuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu
valsts interesēs uzturēšanu spēkā un apmierināšanu nodrošina Kriminālprocesa likumā noteiktajā
kārtībā.
(2) Ja uz lēmuma par valsts kompensāciju pieņemšanas brīdi kriminālprocess ir pabeigts
un tiesa apmierinājusi cietušā kompensācijas pieteikumu, Juridiskās palīdzības administrācija ar
lēmumu par valsts kompensāciju stājas cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas
apmērā un informē par to cietušo vai viņa pārstāvi un zvērinātu tiesu izpildītāju. Juridiskās
palīdzības administrācija noziedzīga nodarījuma izdarītājam, kā arī tiesai, kas taisījusi notiesājošu
spriedumu, nosūta paziņojumu, informējot par stāšanos cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts
kompensācijas apmērā.
(3) Ja kriminālprocess ir izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ vai pabeigts un tā
ietvaros cietušajam izmaksātā valsts kompensācija par labu valstij ar spēkā stājušos gala nolēmumu
nav piedzīta vai nav iespējams stāties cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas
apmērā, izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja nodrošina
šā likuma 20. pantā noteiktajā kārtībā.”
14. Izteikt 24. pantu šādā redakcijā:
“24. pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas neuzsākšana
Juridiskās palīdzības administrācija izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas administratīvo
lietu neuzsāk pret:
1) noziedzīga nodarījuma izdarītāju, ja persona mirusi vai iestājies kāds no apstākļiem,
kas izslēdz kriminālatbildību vai nepieļauj kriminālprocesu, izņemot gadījumus,
kad kriminālprocess izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ;
2) cietušo, ja persona mirusi.”
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15. Papildināt likumu ar 25. pantu šādā redakcijā:
“25. pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas izbeigšana
Juridiskās palīdzības administrācija izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas administratīvo
lietu izbeidz, ja:
1) persona mirusi;
2) iestājies lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu piespiedu izpildes
noilgums;
3) notecējis likumā noteiktais izpildu dokumentu iesniegšanas piespiedu izpildei
termiņš.”
16. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:
“6. Valsts kompensācijas pieprasījumus, kurus Juridiskās palīdzības administrācija saņēmusi
līdz 2018. gada 31. decembrim, tā izskata un valsts kompensāciju piešķir atbilstoši šā likuma
regulējumam, kas bija spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim.
7. Šā likuma 9. pantā noteikto valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņu
piemēro personām, kuras noziedzīga nodarījuma rezultātā atzītas par cietušajiem, sākot ar
2019. gada 1. janvāri.”

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 6. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 21. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.09.2018., Nr. 188.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

209. 895L/12

Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Izdarīt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1994, 23. nr.; 1997, 14. nr.; 1998, 23. nr.; 2004, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010,
102. nr.; 2015, 201. nr.; 2017, 132. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir viens Augstākās tiesas Administratīvo lietu
departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās
tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, viens
apgabaltiesas civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas tiesnesis,
viens Administratīvās rajona tiesas tiesnesis un divi rajona (pilsētu) tiesneši, no kuriem viens ir
specializējies civillietu izskatīšanā, bet otrs — krimināllietu izskatīšanā.”
2. Papildināt 7. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Vienlaikus ar šā panta otrās daļas 1. punktā, septītās daļas 2. punktā vai šā panta astotajā
daļā minēto lēmumu Tiesnešu disciplinārkolēģija var noteikt tiesnesim profesionālās darbības
ārpuskārtas novērtēšanu. Ja Tiesnešu disciplinārkolēģija ir pieņēmusi šā panta otrās daļas 1. punktā
minēto lēmumu, lēmums par tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanas noteikšanu
stājas spēkā vienlaikus ar lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu.”
3. 8. pantā:
papildināt otro daļu pēc vārdiem “uzlikto disciplinārsodu” ar vārdiem “tiesneša profesionālās
darbības ārpuskārtas novērtēšanas noteikšanu”;
papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums par tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas
novērtēšanas noteikšanu nav pārsūdzams.”
4. 9. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “amatpersonai, kas ierosinājusi disciplinārlietu” ar vārdiem
“personai, kas ierosinājusi disciplinārlietu, kā arī Tiesu administrācijai vai Augstākās tiesas
administrācijai pievienošanai tiesneša personas lietai”;
izslēgt pirmās daļas otro teikumu.
5. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:
“9.1 pants. Pārrakstīšanās kļūdu labošana
(1) Tiesnešu disciplinārkolēģija pēc savas iniciatīvas vai pēc personas, kas ierosinājusi
disciplinārlietu, vai tiesneša, par kuru pieņemts lēmums, pieteikuma var izlabot lēmumā
pārrakstīšanās kļūdas.
(2) Jautājumu par pārrakstīšanās kļūdu labošanu Tiesnešu disciplinārkolēģija izskata
rakstveida procesā, par ko paziņo personai, kas ierosinājusi disciplinārlietu, un tiesnesim, par kuru
pieņemts lēmums.
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(3) Lēmuma par pārrakstīšanās kļūdu labošanu norakstu Tiesnešu disciplinārkolēģija piecu
dienu laikā nosūta tiesnesim, par kuru tas pieņemts, tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai un personai,
kas ierosinājusi disciplinārlietu, kā arī Tiesu administrācijai vai Augstākās tiesas administrācijai
pievienošanai tiesneša personas lietai.
(4) Lēmums par pārrakstīšanās kļūdu labošanu nav pārsūdzams.”
6. 11.4 pantā:
papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja Disciplinārtiesa atzīst, ka šajā sēdē nav iespējams pieņemt lēmumu un paziņot tā
rezolutīvo daļu, Disciplinārtiesa nosaka datumu tuvāko 30 dienu laikā pēc sēdes, kurā tika
izskatīta disciplinārlieta, kad lēmums būs sastādīts un pieejams. Šis datums uzskatāms par lēmuma
paziņošanas datumu.”;
aizstāt devītajā daļā vārdus “disciplinārlietas ierosinātājam, kas to nodod pievienošanai
tiesneša personas lietai” ar vārdiem “personai, kas ierosinājusi disciplinārlietu, kā arī Tiesu
administrācijai vai Augstākās tiesas administrācijai pievienošanai tiesneša personas lietai”.
7. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs, kas ievēlēts līdz šā likuma 2. panta otrās daļas
grozījuma par tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu spēkā stāšanās dienai, turpina savu darbu līdz
jauna Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāva ievēlēšanai kārtējā tiesnešu konferencē.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 6. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 21. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.09.2018., Nr. 188.
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210. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. septembra sēdē nolēmusi nodot 10 516 Latvijas pilsoņu
kolektīvo iesniegumu “Zemei zem daudzdzīvokļu mājām jābūt tikai šo māju iedzīvotāju īpašumā”
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai tālākai izvērtēšanai.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 20. septembrī

211. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. septembra sēdē atkārtoti iecēlusi Diānu Liepiņu par
rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi uz laiku līdz diviem gadiem.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 20. septembrī

212. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. septembra sēdē apstiprinājusi Aigu Putniņu par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 20. septembrī

213. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. septembra sēdē apstiprinājusi Olgu Žuku par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 20. septembrī
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